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24 მარტი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის

ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 404408066) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

მუსიკალური კონკურსების ფონდისთვის“  (ს/ნ 203862016) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. პროექტის „კავკასიის მუსიკალური დაჯილდოება -  ფენიქსი 2021“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

15 წთ.
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იურიდიული პირის „კავკასიის თანამედროვე ხელოვნების 

ფაბრიკის“  (ს/ნ 204558772) დაფინანსების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის 

გამგეობისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ლ. ნაროუშვილი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარებისათვის არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სახის 

განსაზღვრის თაობაზე თანხმობის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №20-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.019.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ  თბილისში,  ფონიჭალის დასახლება 3-ში, კორპუსი №26

(საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.014.01.050)  მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №61-ში (საკადასტრო კოდი:

№01.17.02.059.047.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა №139-ში (საკადასტრო კოდი:

№01.14.16.008.010.01.602) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით   პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივში, მე-6 

კვარტლის №9 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.20.030.010.01.013) მდებარე უძრავი  ქონების   პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა №8-ში (ნაკვეთი 23/011)

მდებარე, 4150.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.12.023.079) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ  თბილისში, მთაწმინდის საკრებულოში (ნაკვეთი 16/015) 

არსებული 94983 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.07.017.098) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, თელოვანში (ნაკვეთი 93/263) 

არსებული 1496 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.093.263) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

21. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონებაზე უარის  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

22.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


